
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 26/04/2019        دوکتوړ محمد عثمان تره کی

 کانفرانس سه جانبه ماسکو
 

 

افغانستان در محور مذاکره سه  گجنکشانیدن جهانی قضیه افغانستان وسعت اختیار میکند. طرح تازه  بُعدذشت هر سال گبا 

 سالیان اخیر در قضیه افغانستانطی دیپلوماسی امریکا در ترین ابتکار گ، بزرقدرت جهانی امریکا، روسیه و چین در ماسکو

 : است. درین رابطه چند نکته قابل توجه است

امریکا و متحدین ناتو قصد ندارند تا دامنه تقابل و مسابقه تسلیحاتی اروپای شرقی را تا افغانستان ظاهراً چنین معلوم میشود که  ـ  

بین المللی مبارزه بر ضد تروریزم و رادیکالیزم اسالمی  همکاریوسعت بدهند. تالش در جهت اینست که افغانستان به مرکز 

 بدل شود. 

کشور را پیرامون محور واحد میسر میسازد، قیام داعش  سه خطر ملموس، زودرس و عمومی ایکه زمینه اتحاد وسیععجالتاً 

ی ماه ها گجنظهور ان استند. رگن در منطقه اه افغانستانگدر افغانستان است. چین و روسیه هردو از توسعه نفوذ داعش از پای

نمیتوان تصادفی قیاس  (یانی و شیرزادگولسوالی خورهار )گدر نن اکنونو همین  ړندر کُ  میان طالبان و داعش را های اخیر

  .داشتندکو ماسآینده ان کانفرانس گبه اشتراک کنند واقعی توسعه نفوذ داعش را خطرپیام قصد ارسال ها  گکرد. مهندسین این جن

 این تفاهم احتمال جهان اقدام نیک است. روی زمینه مساعد گهای بزرهمکاری و تفاهم میان قدرتدر شرایط اشغال افغانستان،  ـ 

 . رددگبی آنکه معروض به ویتو  ، وجود دارددر شورای امنیت ملل متحد مطرح شودضد تروریزم  گدر جناینکه همکاری 

حضور نظامی به تجویز شورای امنیت ملل متحد م 201۴تا سال  قوای ایساف در چوکاتمتحدین امریکا و یاد آوری میشود که 

ی خود را بر مبنای موافقتنامه ستراتیژیک با اداره کابل که خود ایجاد کردند، توجیه گداشتند. بعد ازین تاریخ دوام حضور جن

  نیست. در زمینه گآهنامه با ضابطه های حقوق بین المللی هم دوام حضور نظامی قوای ائتالف به استناد این موافقتن نمودند.

 ضرورت فیصله شورای امنیت احساس میشود.

ها . بارتعیین مینمایدر در غیاب کشور تحت اشغال سرنوشت اخیر الذکر را گدر شرایط اشغال خارجی معموالً قوای اشغال ـ 

دوسیه افغانستان بحث کرده اند. طرح قضیه افغانستان در میز  برنستان چنین واقع شده است که سران ناتو در غیاب نماینده افغا

ر گبدون حضور نماینده افغانستان، مورد دیدر ماسکو  رد سه قدړت اتومی جهان که دارای حق ویتو در شورای امنیت استند، گ

 ت میان افغانستان و امریکا تعبیر کرد.این را میتوان به رابطه آمریت و مادونی به حاشیه راندن اداره دست نشانده کابل است.

نظامی  قیم غیر مست دوام کند، پشتیبانی گر جنگمخالفین مسلح، مورد حمایت سیاسی و دیپلوماتیک روسیه و چین قرار دارند. ا ـ 

 بعید از امکان نیست.  ،این دو قدرت منطقوی از طالبان

از طالبان  ایجاد فضای ترس مخالفین مسلحتحریک روسیه و چین بر ضد طالبان و نهایتاً تجرید  انه افزار نماینده امریکا برایگی

 رایش های مذهبی و عقیدوی طالبان است. گاز طریق مبالغه در جهت 
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ییر غت گبه سرعت معادله جنبه توافق برسند،  اتخاذ موضع واحد مثبت یا منفی در برابر طالبانر سه کشور قدرتمند جهان به گا

 خواهد خورد : 

  موضع مثبت: *

د هقویت خواصلح را ت افغانستان، توسط سه کشور جهان امیدواری به  پذیرفتن طالبان به مثابه الترنتیف استقالل و ثبات آینده

  به حقانیت موضع گ، نشان میدهد که قدرت های بزرکو با طالباندر ماس  در قطر و روسیهکرد. مذاکرات مکرر امریکا 

 مقاومت مسلح معترف اند. 

  :* موضع منفی

) ظهورچنین احتمالی   ی خود بر ضد طالبان شودگمنطقه به نفع موقف جن گر امریکا موفق به جلب حمایت دو کشور بزرگا

 .ضعیف خواهد شد آنهای گپوتانسیل جن اعتبار سیاسی طالبان و همزمانکم است(، 

رقبای ستراتیژیک برنده را تعیین میکنند : هر جنائی ا نقش جنگی خود در بازی میان بهر حال ! چنان معلوم میشود که طالبان ب

 که موفق به کشانیدن طالبان در صف خود شود، برنده میدان بازی اعالم خواهد شد.

 گجنطالبان در  مقاومتزاری ساختن فدر اطی هژده سال  که یعنی پاکستان و ایران  در کانفرانس ماسکو دو کشور منطقه 

 داشته اند، شرکت ندارند. ماجراجویانه ضد ائتالف نظامی بین المللی نقش 

انزوا ه ببه قصد وسیله جلب حمایت چین از قراین بر میاید که نماینده امریکا در تالش است تا از کانفرانس ماسکو به مثابه 

 اهداف ستراتیژیک خود در منطقه است، استفادهروه های تروریست به قصد رسیدن به گکشیدن پاکستان که متهم به استفاده از 

یبه امریکا  نام حافظ سعید رهبر لشکر ط چند روز قبل کند. چین متحد ستراتیژیک پاکستان، در مبارزه با تروریزم محتاط است:

 ءً . بنادجه شرا در لیست تروریست شامل ساخت و خواست تأئید شورای امنیت را بدست آورد. پیشنهاد امریکا با ویتوی چین موا

 ضد تروریزم آنطوریکه امریکا میخواهد، کار آسانی نیست. گکشانیدن چین در جن

ضایی جوی منافع  اقتو  در جستالمللی  ر منطقه است، که با در نظر داشت نوسانات سیاست ائتالف نظامی بینگایران کشور دی

  است. رفتهگ رطالبان قراموقف دوستی با و زمانی در  ع دشمنیموضاهی در گخود 

ایران را شامل لیست تروریست ساخته است. ایران که سپاه پاسداران است. امریکا ایران معروض به تعزیرات اقتصادی امریکا 

ری گافغانستان بی صبری میکند، راه نیافتن در کانفرانس سه جانبه ماسکو را ضربه محکم دی گدر کمین دستیابی به غنایم جن

 .مینمایددر منطقه قیاس  از جانب امریکا به منافع خود

کرار قرن نزده در حال ت گرفته است. بازی بزرگستراتیژیک و ژیوپولتیک در منطقه قرار  گافغانستان در محراق بازی بزر

  21زیده بودند. در حالیکه ابر قدرت های قرن گتقابل را بر 19 است. با این تفاوت که امپراتوری های هژمونیست قرن  نشد

 «پایان »  جو میکنند.و  صالحه را در ماسکو جستراه تفاهم و م

 تذکر: 
 

 هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" بر
 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند
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